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„Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”  

W dniu 9.10.2012 roku w Piotrkowie Kujawskim odbyła 
się uroczystość wręczenia medali „za długoletnie pożycie 
małżeńskie”. 
Odznaczeni Jubilaci, to pary, które obchodziły 60 – lecie, 
55 – lecie oraz 50 – lecie pożycia małżeńskiego. Łącznie 
do  odznaczenia  miało  przystąpić  26  par.  Ze  względów 
zdrowotnych  9  par  Burmistrz  odwiedzi  i  wręczy 
odznaczenia  w  domu.  Po  powitaniu  gości  i  słowie 
wstępnym, nastąpiła najważniejsza część uroczystości.
Jubilaci wysłuchali Marsza Mendelssohna. 
W imieniu Prezydenta RP odznaczeń dokonał Mirosław 
Skonieczny – Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie 
Kujawskim. 
W ceremonii dekoracji uczestniczył Sławomir Bogucki – 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Piotrkowie 
Kujawskim oraz  pracownicy  Urzędu.  Podczas  tego 
wydarzenia  niejednokrotnie  podkreślano,  że  Jubilaci  są 
wzorem do naśladowania przez młodych ludzi. Burmistrz 
w  imieniu  własnym,  Rady  Miejskiej  i  pracowników 
Urzędu,  życzył  Jubilatom,  kolejnych  lat  spędzonych 
w zdrowiu, wzajemnej miłości i poszanowaniu. Gościom 
podczas  słodkiego poczęstunku czas umilała  kapela pod 
dyrekcją  Marka Marynowskiego – Dyrektora Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  i Rekreacji. Nie 
zabrakło tradycyjnego 100 lat. Były kwiaty, wspomnienia 
i wzruszenia. 

Odznaczeni  to:  Marianna  i  Józef  Kaźmierczak,  Mirosława  i  Czesław  Ozdowscy,  Bogumiła  i  Zenon 
Bubacz Jadwiga i Bogdan Ratajczak, Jadwiga i Marian Michalik, Marianna i Stanisław Braciszewscy, 
Sabina  Józef  Jankowscy.  Janina  i  Artur  Erber,  Irena  i  Eugeniusz  Racław,  Marianna  i  Tadeusz 
Banasiak/pośmiertnie żona/ , Czesława i Alojzy Kotas, Krystyna i Józef Frątczak, Krystyna i Wiesław 
Wolfram, Zofia i Antoni Płoszaj, Janina i Władysław Schmidt, Henryka i Władysław Ugorscy, Józefa 
i Zenon Sajkowscy, Kazimiera i Czesław Gralak, Irena i Stanisław Kuczyńscy, Halina i Jerzy Pietrzak, 
Natalia  i  Zenon  Pawłowscy/  pośmiertnie  mąż/,  Bolesława  i  Dionizy  Zmudzińscy,  Irena  i  Stanisław 
Ogonowscy, Irena i Kazimierz Woźniak, Pelagia i Jan Kubaccy, Irena i Władysław Podolscy. 

Irena Marek



 „  Pielgrzymkowo - rekreacyjny wyjazd dla ministrantów, połączonych chórków Credo i Latorośl,    
służby kościelnej i katechetów do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w dniu 6 września 2012 roku” 

6 września 2012 roku ks kanonik Zbigniew Cabański - 
proboszcz  parafii  Piotrków  Kujawski  zorganizował 
pielgrzymkowo - rekreacyjny wyjazd dla ministrantów, 
połączonych  chórków  Credo  i  Latorośl,  służby 
kościelnej  i katechetów. Duchowym przeżyciem było 
przybycie  do  Sanktuarium  św.  Józefa  w  Kaliszu, 
modlitwa przed obrazem Św. Rodziny i uczestniczenie 
we Mszy Św..
Następnie  obiad,  krótki  spacer  po  Kaliszu,  lody, 
pamiątki i część rekreacyjna. 
Dwa autokary zaciekawionych uczestników dotarły do 
Modligobowic.  W  nietypowym  gospodarstwie 
agroturystycznym  można  było  poszaleć:  grając 
w  piłkę,  zjeżdżając  na  zjeżdżalniach,  kręcić  się  na 
karuzeli,  jeździć  konno,  podziwiać  różne  zwierzęta 

w mini - ZOO. Dobra pogoda, dużo żartów, śmiechu, fajnej rozrywki, złożyły się na prawdziwy odpoczynek, 
integrację i wspaniałe wspomnienia.

Dziękujemy Księże Proboszczu !
 Marianna Kucharska

„W Sandomierzu i Kazimierzu Dolnym”

W  dniach  4-5  wrzesień  br.  grupa  osób  niepełnosprawnych  z  WTZ  w  Nowej  Wsi  wraz  z  opiekunami 
uczestniczyła w wycieczce do Sandomierza i Kazimierza Dolnego. Pierwszym miastem na trasie ich wyprawy 
był  Sandomierz,  gdzie  zapoznali  się  z  historią  okolicy i  zwiedzili  najciekawsze zakątki.  Były  wśród nich: 
Podziemna  Trasa  Turystyczna,  Wąwóz  św.  Jadwigi  oraz  Zbrojownia.   Ta  ostatnia  atrakcja  cieszyła  się 
szczególnym  zainteresowaniem,  ponieważ  każdy  mógł  dotknąć  eksponatów,  przymierzyć  stroje  z  epoki 
Średniowiecza i poczuć się jak ówczesny rycerz bądź dama dworu. Spacer po sandomierskich uliczkach i pobyt 
na Rynku pozwoliły  całkowicie poczuć klimat tego miejsca. 



Drugi  dzień  był  zarezerwowany  na  pobyt 
w Kazimierzu Dolnym, który  urzekł wycieczkowiczów 
nie  tylko  naturalnymi  nadwiślańskimi  pejzażami,  ale 
także wyjątkowo malowniczą,  zabytkową architekturą. 
Wszystko  to  "jak  na  dłoni"  można  było  zobaczyć 
z  Góry  Trzech  Krzyży  -  głównej  atrakcji  Kazimierza 
Dolnego.  Oprócz tego uczestnicy WTZ zwiedzili   też 
Muzeum Przyrodnicze, ruiny zamku, dawną żydowską 
dzielnicę oraz niepowtarzalny w swym stylu Rynek. 
Ta wycieczka osób niepełnosprawnych mogła się odbyć 
dzięki   finansowemu  wsparciu  Burmistrza  Miasta 
i  Gminy  Piotrków  Kujawski,  Banku  Spółdzielczego 
w  Piotrkowie  Kujawskim  oraz  Stowarzyszenia 
"Przekroczyć Granice" z Nowej Wsi,  za co społeczność 
Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  wyraża  ogromną 
wdzięczność

Wioletta Wiśniewska 

„WTZ na Targach Ekonomii Społecznej”  

14  września  br.  odbyło  się  w Bydgoszczy  spotkanie 
placówek  działających  na  rzecz  osób 
niepełnosprawnych  z terenu województwa  kujawsko-
pomorskiego  pn.  Targi  Ekonomii  Społecznej, 
zorganizowane  przez  Spółdzielnię  Socjalną 
"Bydgoszczanka". Miało ono na celu zaprezentowanie 
w formie  wystawy dorobku i  działalności   instytucji 
takich  jak  ZAZ,  WTZ  czy  spółdzielnie  socjalne. 
Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu otrzymały 
już po raz  trzeci  także  Warsztaty Terapii  Zajęciowej 
w  Nowej  Wsi.  Na  przygotowanych  przez 
Organizatorów  na  bydgoskim  Rynku   stoiskach 
pojawiły się różnego typu wyroby z zakresu rękodzieła 
artystycznego,  które  swą  oryginalnością  przyciągały 
wzrok  zarówno  oglądających,  jak  i  kupujących. 
Wystawie  towarzyszyły  prezentacje  poszczególnych  placówek  przez  ich  przedstawicieli  oraz  występy 
artystyczne.  Targi Ekonomii Społecznej są jednym z tych wydarzeń, dzięki którym jest możliwe pokazanie 
prac osób niepełnosprawnych szerszemu gronu oglądających. Spełniają one także cel integracyjny  tak bardzo 
ważny w  rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Wioletta Wiśniewska

„Gdy czysto wokół nas …” 

„Sprzątanie  świata”  –  to  międzynarodowa  kampania 
odbywająca  się  na  całym  świecie  w  trzeci  weekend 
września.  Polega  na  zbiorowym  sprzątaniu  śmieci 
zalegających  poza  miejscami  przeznaczonymi  do  ich 
składowania.  Jej  celem  jest  wzrost  świadomości 
ekologicznej  społeczeństw.  Akcja  „Sprzątanie  świata” 
wywodzi  się  z  Australii.  Po  raz  pierwszy  odbyła  się 
w  1989.  W  Polsce  sprzątanie  świata  zainicjowała  Mira 
Stanisławska  -  Meysztowicz.  Akcja  odbywa  się  co  roku, 
począwszy  od  1994.  Krajowym  patronem 
i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. 
W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie 

organizacji  ekologicznych  oraz  ochotnicy.„Sprzątanie  Świata”  to  już  tradycja  naszego przedszkola.  Po  raz 
kolejny w trzeci weekend września odbyła się ta ogólnoświatowa akcja, w której wzięły udział starsze grupy 



przedszkolne.  Z  powodu  deszczowej  pogody  dzieci 
wyruszyły  robić  porządki  dopiero  w  poniedziałek 
17 września. Zaopatrzone w ochronne rękawiczki i worki na 
śmieci przedszkolaki z ochotą zabrały się do pracy, w której 
pomagały im wychowawczynie. Okazało się, że w naszym 
parku  było  wyjątkowo  mało  śmieci,  co  może  świadczyć 
o  tym,  że  społeczeństwo  jest  coraz  bardziej  świadome. 
Wystarczyło  kilkadziesiąt  minut,  aby był  jeszcze  bardziej 
czysty i piękny. Dzieci obiecały wychowawczyniom, że nie 
będą śmiecić na ulicach i zwrócą uwagę jeśli np. ich starsze 
rodzeństwo lub rodzice będą chcieli to zrobić. 

Dorota Kurant

„Sprzątanie świata” w Szkole Podstawowej w Dębołęce”     

W  dniu  17  września  2012  roku,  po  raz  kolejny, 
uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej 
akcji  „Sprzątanie  świata”.  Po  trzeciej  lekcji,  cała 
społeczność  szkolna  zgromadziła  się  na  wspólnym 
apelu,  na  którym  przedstawiono  czas  rozkładu 
wybranych  śmieci,  a  także  przypomniano  zasady 
segregacji.  Na  koniec,  uczniowie  zostali  zapoznani 
z  trasami  sprzątania  i  wyposażeni  w  worki  oraz 
rękawice.  Tak  przygotowani  wyruszyli,  wraz 
z  opiekunami,  sprzątać  tereny swojej  szkoły oraz  jej 
najbliższego otoczenia. Akcja ekologiczna zakończyła 
się  sukcesem.  Śmieci  było  mniej  niż  w  poprzednim 
roku, co znaczy, iż z roku na rok rośnie świadomość 
ekologiczna użytkowników naszej planety. 

Monika Pietrzykowska
„Harcerski start Dębołęka 2012”

CZUWAJ!!! Harcerze HUFCA Radziejów rozpoczęli nowy rok szkolny. W dniach 14 - 15 września 
2012 r. W Szkole Podstawowej w Dębołęce spotkali się harcerze z Piotrkowa, Dobrego i Byczyny, harcerze 
i „Biszkopty” z Dębołęki wzorowo pełnili  rolę gospodarzy.  Na harcerski zlot zaplanowano szkolenie małej 
kadry- przybocznych i zastępowych, grę terenową oraz spotkanie z grupą rekonstrukcyjną KOLUMBOWIE 
pod dowództwem Piotra Kołodziejskiego, nie zabrakło musztry, zabaw, pląsów, śpiewu. Harcerski Start 2012 
to nie tylko początek nowego roku szkolnego, nowych zadań, rozpoczęcia prób na stopnie i sprawności to także 
podsumowanie ubiegłego roku ciężkiej pracy, samodoskonalenia, zakończenia prób- jako uwieńczenie swych 
sukcesów sześcioro „Biszkoptów” złożyło  Przyrzeczenie.  Od dziś mogą z dumą nosić  Krzyż  Harcerski  na 

sercu.  Gratulujemy im i  życzymy  dalszych  sukcesów.  Dziękujemy wszystkim,  którzy  wnieśli  swój  wkład 
w  organizację  imprezy.  Szczególne  podziękowania,  za  udostępnienie  bazy  składamy  pani  dyrektor  ze 
S.P.  w  Dębołęce  p.  Elżbiecie  Niedziałkowskiej.  Z  harcerskim  pozdrowieniem  CZUWAJ!  Instruktorzy 
i funkcyjni Hufca Radziejów pod komendą  phm. Krzysztofa Kowalskiego



„Zabezpiecz mienie przed złodziejami”     

W ostatnim czasie na terenie powiatu radziejowskiego odnotowano wzrost kradzieży mienia, szczególnie na 
terenach  wiejskich.  Apelujemy  o  właściwe  zabezpieczenie  sprzętu  oraz  informowanie  mundurowych 
o podejrzanych osobach, przebywających w pobliżu posesji. 
04.09  br.,   policjanci  z  posterunku  w  Piotrkowie  Kujawskim, 
otrzymali  zgłoszenie  od  mieszkańca  Dębołęki  o  kradzieży  mienia 
z jego gospodarstwa. Jak ustalili  policjanci,  nieustalony na chwilę 
obecną  sprawca,  w  nocy  dokonał  kradzieży  z  niezamkniętego 
garażu.  Łupem  złodzieja  padły  m.in.  akumulatory,  kosiarka,  piła 
spalinowa, środki ochrony roślin. Właściciel wycenił straty na około 
15.000 zł. 
W tym miejscu apelujemy do mieszkańców powiatu radziejowskiego 
o właściwe zabezpieczenie swojego mienia.  W wielu przypadkach 
kradzież ułatwia niewłaściwe zabezpieczenie cennych przedmiotów, 
pozostawienie  sprzętu  poza  gospodarstwem,  w  niezamkniętych 
pomieszczeniach. 
ABY UNIKNĄĆ TYCH ZDARZEŃ NALEŻY: 
•WŁAŚCIWIE ZABEZPIECZYĆ SPRZĘT GOSPODARSKI;
•NIE POZOSTAWIAĆ MASZYN I URZĄDZEŃ POZA TERENEM GOSPODARSTWA; 
•ZAMYKAĆ  GARAŻE  ORAZ  POMIESZCZENIA  GOSPODARCZE  NA  KŁÓDKI  ORAZ  INNE 
ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE;
•INSTALOWAĆ DODATKOWE CZUJKI  MOGĄCE AUTOMATYCZNIE ZAŁĄCZYĆ ŚWIATŁO 
ORAZ ALARMY SYGNALIZUJĄCE WŁAMANIE;
•NIE WPUSZCZAĆ NA TEREN POSESJI OSÓB OBCYCH; 
Pamiętajmy, że właściwe zabezpieczenie naszego mienia uchroni nas przed przykrymi następstwami kradzieży. 
W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA PODEJRZANYCH OSÓB LUB POJAZDÓW W OKOLICACH SWOJEJ 
POSESJI DZWOŃ NA POLICJĘ: 

997 LUB 112. 
       asp. Marcin Krasucki

 

„Uwaga przedsiębiorcy!!!”     

Przypominamy,  że  wszelkie  czynności  związane  z  wpisem  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi  przesyłającymi  osobom, które założyły działalność 
gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych 
rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany 
przez przepisy prawa. 
      Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są 
w istocie  ofertami  handlowymi,  o  czym  świadczą  informacje  zamieszczone  drobnym  drukiem.  Uiszczona 
w odpowiedzi  na  takie  pismo opłata  za  wpis  stanowi  przychód  firmy,  która  wysyłając  pismo wprowadza 
adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty. 
      Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych 
informacji  o  przedsiębiorcach,  zawartych  w  publicznych  rejestrach  CEIDG 
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx  czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/ ), 
w  których  rejestracja  jest  całkowicie  bezpłatna,  o  czym  przypomina  również  zamieszczony  na  stronie 
http://www.mg.gov.pl/node/16665  komunikat Ministra Gospodarki. 
Do wszystkich  przypadków oferowania  wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą  należy podchodzić  ze 
szczególną ostrożnością.
                              Zespół CEIDG 



„Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim” 
Dnia  12  sierpnia  2012  roku  w  Gospodarstwie 

Agroturystycznym  Macieja  Zmierczaka 
w miejscowości  Chełmiczki  Gmina  Kruszwica  spotkali 
się  wędkarze  z  Regionalnego  Stowarzyszenia  Piotrków 
Kujawski.  Rozegrali  tam  zawody  o  Puchar 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w kategorii Seniorów 
i  Juniorów.  Ogółem  w  zawodach  uczestniczyło  21 
członków  RSW.  Zawody  trwały  4  godziny,  której 
przewodniczył Sędzia Główny zawodów  Jacek Nowacki 
Prezes  Koła  Piotrków  Kujawski,  zastępcą  sędziego 
głównego  zawodów był  Prezes  Zarządu  Regionu  RSW 
Stanisław  Paczkowski. Po  zakończonych  zawodach 
zebrała  się  komisja  sędziowska  w  celu  wyłonienia 
zwycięzców w poszczególnych kategoriach.  

W kategorii Senior:
I miejsce - Andrzej Goc,
II miejsce - Adrian Wiśniewski,
III miejsce - Jerzy Kaźmierczak.
W kategorii Junior:
I miejsce - Filip Wiliński,
II miejsce - Miłosz Wiliński,
III miejsce - Katarzyna Przybysz.

Uczestnicy imprezy oraz Zarząd Koła Piotrków 
Kujawski  pragną  serdecznie  podziękować   Maciejowi 
Zmierczakowi  za  udostępnienie  stawu  oraz  pomoc 
w  organizacji  zawodów.  Szczególne  podziękowania 
kierujemy  pod  adresem  Przewodniczącego  Rady 
Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim  Arkadiusza Rybaka 
za ufundowanie pucharów. 
                                                                            Karol Woźniak  

 

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zborowcu”     

Ukończono prace przy przebudowie świetlicy wiejskiej w Zborowcu.
Wykonawcą robót była Firma Ogólnobudowlana „INSTALTECH” Józef Sławianowski z Włocławka. 

Zakres  robót  obejmował  roboty  rozbiórkowe,  murowe  i  żelbetowe,  pokrycie  dachu,  stolarkę  okienną 
i  drzwiową,  prace  wewnątrz  budynku  (malowanie,  posadzki),  wymiana  instalacji  elektrycznej,  ocieplenie 
budynku,  instalacje  wodno-kanalizacyjne  wewnętrzne,  przydomową  oczyszczalnię  ścieków,  utwardzenie 
kostką  betonową  na  zewnątrz.  Celem  operacji  jest  zaspokojenie  potrzeb  społecznych  i  kulturalnych 
mieszkańców  wsi,  podniesienie  dostępności  do  usług,  spotkań  i  imprez  okolicznościowych,  poprzez 
przebudowę  budynku  świetlicy  wiejskiej.  Zadanie  „Przebudowa  świetlicy  wiejskiej  w  Zborowcu”  jest 
realizowane  ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. 

Sylwia Ciesielska 



„Sprzątanie świata 2012 w Szkole Podstawowej w Byczu”

Dnia 14 września uczniowie naszej szkoły-członkowie 
Szkolnego  Koła  Ligi  Ochrony  Przyrody  wzorem  lat 
ubiegłych  wzięli  udział  w  19  ogólnopolskiej  akcji 
,,Sprzątanie  świata”.  Wszyscy  bardzo  chętnie 
i  z  wielkim  zapałem  pod  opieką  wychowawczyń 
wyruszyli  na  ulice  wiosek  zaopatrzeni  w  plastikowe 
worki  i  rękawice,  które  otrzymali  z  UMiG 
w  Piotrkowie  Kujawskim.  W  błyskawicznym  tempie 
worki zapełnili  śmieciami.  Droga powrotna do szkoły 
z  takim  ciężkim  ekwipunkiem  nie  była  już  taka 
przyjemna.  Po  powrocie  uczniowie  wszystkich  klas 
wzięli  udział  w  międzyklasowym  konkursie 
ekologicznym  na  produkt  z  recyklingu-  ekogadżet. 
,,Coś  z  niczego”  zorganizowanym  przez  opiekuna 
SKLOP.  Pomysłów  było  co  niemiara.  Powstał  obraz 
przedstawiający  dziewczynkę  ze  skakanką,  węża,  zabawkę  grzechotkę,  kosmitę  itp.  Z  satysfakcją 
przewodniczący  klas  odbierali  z  rąk  pani  Dyrektor  dyplomy  z  zajętymi  miejscami  i  symbolicznego 
porcelanowego grzybka. Po takiej akcji widać, jak bardzo potrzebne są działania służące ochronie środowiska 
naturalnego oraz ekologii.

Małgorzata Korytowska - Wajer 

 „Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów w szkolnej bibliotece” 

         Skończyła się, niestety, era ręcznego pisania listów. 
Tradycja sięgania po wyszukaną papeterię i pióro została 
wyparta  przez  współczesne  środki  komunikowania  się 
takie  jak  sms-y,  poczta  elektroniczna  czy 
porozumiewanie  się  przez  portale  społecznościowe. 
Obecnie  nie  mamy czasu,  ani  na pisanie listów, ani  na 
czekanie  aż  list  dotrze  do  adresata.  Słowa  z  piosenki 
Skaldów  „ludzie  listy  piszą"  powoli  przechodzą  do 
historii. A szkoda, bo tradycja wysyłania i oczekiwania na 
list  była  bardzo  przyjemnym  doświadczeniem.  Chcąc 
„ratować"  list  obchodziliśmy  w  naszej  szkolnej 
bibliotece,  w  dniach  od  9  do  15  października, 
Międzynarodowy  Tydzień  Pisania  Listów.  Tydzień 
otworzył,  9  października,  Dzień  Znaczka  Pocztowego. 
Uczniowie  mieli  możliwość  poznania  historii   znaczka 
i obejrzenia  klaserów ze znaczkami.  W kolejnych dniach poznawaliśmy historię listu. W ramach tygodnia 
pisania  listów  działała  w  bibliotece  Poczta  Dobrych  Słów,  której  współorganizatorem  był  Samorząd 
Uczniowski. Zainteresowani uczniowie mogli pisać listy do wybranych przez siebie osób. Warunkiem było, 
aby list był życzliwy i sprawił przyjemność adresatowi. Każdy list otrzymywał okazjonalny znaczek „Poczta  
Dobrych Słów". Listy doręczali uczniowie z Samorządu Uczniowskiego. Obchodząc Międzynarodowy Tydzień 
Pisania Listów chcieliśmy zachęcić naszych uczniów do odkrycia magii korespondencji, do czerpania radości 
z pisania i otrzymywania listów. 

Monika Woźniak 

„Piotrkowscy Żołnierze Wyklęci”
Powstały w 1946 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w latach 1945-56 wydał 101 wyroków śmierci 
na byłych  żołnierzach AK i członkach zbrojnego podziemia  w tym na żołnierzach działających w obrębie 
Piotrkowa Kujawskiego,   Radziejowa,  Osięcin,  Sompolna  i  okolic.  Ludzi  tych  grzebano  w bezimiennych 
mogiłach  bez  powiadomienia  rodzin  o  miejscu  pochówku.  Robiono  tak  by  całkowicie  skazać  ich  na 
zapomnienie.  Prowadzono  jednocześnie  kampanię  informującą  społeczeństwo  o  tym,  że  są  to  „bandy”, 
„bandyci” i ludzie, którzy działają na zgubę Polski. Naprawdę byli to patrioci, którzy po wypędzeniu Niemców 
podjęli walkę  z nowym, sowieckim okupantem. 



Dnia 27 września piotrkowska Grupa Rekonstrukcja AK reprezentująca Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
została  zaproszona  przez  IPN  do  Bydgoszczy  na  uroczyste  odsłonięcie  tablicy  pamiątkowej  poświęconej 

właśnie  tym  żołnierzom.  Patronem  uroczystości  był 
Bydgoski  Komitet  Ochrony Walk  i  Męczeństwa oraz 
IPN.  Zostaliśmy   przedstawieni  imiennie  i  po  części 
artystycznej   wzięliśmy udział  w odsłonięciu  Tablicy 
Memorialnej  „Żołnierzy  Wyklętych”.  Pełniliśmy tam, 
obok wojska    i harcerzy uroczystą wartę na tle, której 
przemawiali  Prezydent  Bydgoszczy  Rafał  Bruski, 
Wicewojewoda  Zbigniew  Ostrowski,  przedstawiciele 
IPN Gdańsk dr hab. Mirosław Golon    i Bydgoszczy 
dr  Marek  Szymaniak  i  dr  Alicja  Paczoska-Hauke, 
ksiądz prałat (pochodzący z Jerzyc) bydgoski opiekun 
pomordowanych  przez  UB.  Władysław  Mielcarek, 
także przedstawiciel  rodzin pomordowanych żołnierzy 
Jerzy  Gadzinowski.  Po  uroczystości  zostaliśmy 
zaproszeni do siedziby bydgoskiego IPN-u gdzie czekał 
nas  poczęstunek   i  zwiedzanie  archiwów.  Mieliśmy 
okazję  poznać  naprawdę  miłych  i  bardzo  nam 
przychylnych  ludzi   w tym  naczelnik  IPN Krystynę 
Trepczyńską,  która  wyjątkowo  pozwoliła  nam  robić 
zdjęcia  w  archiwum.  Widzieliśmy  i  dotykaliśmy  akt 
operacyjnych  „Łupoaszki”,  teczki  wyroków  śmierci, 
dokumentów  prowadzenia  TW  itp.  Teczek 
znajdujących  się  w  bydgoskim  IPN  jest  ponad  trzy 
kilometry.  Następnie odbyło się spotkanie z władzami 
IPN  i  rodzinami  „żołnierzy  wyklętych”  gdzie 
nawiązaliśmy  ciekawe  kontakty,  które  mam  nadzieje 
zaowocują  w  przyszłości.  Młodzież  otrzymała  lekcję 
historii z której wiele wyniosła, zwłaszcza zadowolenie, 
nowe doświadczenia i patriotyczne refleksje. 
      

Piotr Kołodziejski

„  Relikwie Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II”  

Od dzisiejszego dnia data 16 października dla parafii Piotrków Kujawski będzie datą szczególną. Bo oto, dzięki 
staraniom proboszcza parafii  ks Kanonika Zbigniewa Cabańskiego zostały przekazane przez  Kardynała St.  
Dziwisza, a  dziś  uroczyście  wniesione  do  naszej 
świątyni  w  pięknym  Relikwiarzu  Relikwie 
Błogosławionego  Ojca  Świętego  Jana  Pawła  II. 
Uroczystości  Wniesienia  Relikwii  przewodniczył 
Ks.  Biskup  Wiesław  Mering.  Wzięli  w  niej  udział 
zaproszeni księża,  burmistrz   Mirosław Skonieczny, 
przewodniczący  Rady Miejskiej   Sławomir  Bogucki, 
poczty  sztandarowe,  Apostolat  Maryjny  i  licznie 
zgromadzeni wierni.
Koncelebrowanej  Mszy  Św.  przewodniczył  Pasterz 
Kościoła  Włocławskiego,  który  wygłosił 
okolicznościową  homilię  prezentującą  istotę 
duszpasterstwa Jana Pawła II. Podczas Mszy Św. miał 
również miejsce obrzęd włączenia przez Ks. Biskupa 
siedmiu kandydatów do grona ministrantów. Dzisiejsza 
uroczystość wpisuje się w rozpoczynający się Rok Wiary.  Niech więc duchowa obecność Błogosławionego 
Papieża Polaka dzięki otrzymanym relikwiom przyczynia się do umocnienia wiary w naszej parafii, w każdym 
z nas.
                                                               Marianna Kucharska 



 „Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej dziewcząt” 

Szkoła  Podstawowa  w  Piotrkowie  Kujawskim 
była  organizatorem  gminnych  zawodów  sportowych 
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.  Turniej  odbył 
się 27 września 2012 roku na kompleksie sportowym 
„Orlik” przy Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie 
Kujawskim. Do rywalizacji z naszą szkołą przystąpiła 
tylko drużyna z Dębołęki. Wobec tego rozegrano tylko 
jedno  spotkanie.  Mecz  był  bardzo  emocjonujący, 
a wynik rozstrzygnął się w samej końcówce. 

 SP Dębołęka- SP Piotrków Kujawski 3-2 (1-1)   
Drużyny  otrzymały  pamiątkowe  dyplomy,  natomiast 
zespół  z  Dębołęki  wywalczył  prawo  gry  w  turnieju 
powiatowym,  który  odbędzie  się  4  października 
w Radziejowie.  Mecz sędziował  Kamil  Kawczyński. 
Szkoła  Podstawowa  w  Piotrkowie  Kujawskim 
wystąpiła w następującym składzie: Paulina Wilińska, Aleksandra Modrzejewska, Ewelina Rynkowicz(1 gol), 
Natalia  Trawczyńska(1),  Natalia  Durkiewicz,  Dominika  Siutkowska,  Katarzyna  Przybysz,  Weronika 
Banaszkiewicz, Izabela Dobrowolska, Andżelika Wiśniewska.
  Tomasz Jaroński 

„Igrzyska Młodzieży Szkolnej  w piłce nożnej chłopców”  
Szkoła  Podstawowa  w  Piotrkowie  Kujawskim była  organizatorem  gminnych  zawodów  sportowych 

w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Turniej odbył się 27 września 2012 roku na kompleksie sportowym 
„Orlik”  przy  Zespole  Szkół  i  Placówek  w  Piotrkowie  Kujawskim.  Do  rywalizacji  oprócz  naszej  szkoły 
przystąpiły  drużyny  z  Bycza  i   Dębołęki.  W  wyniku  losowania  harmonogram  gier  przedstawiał  się 
w następujący sposób: 

SP Dębołęka - SP Piotrków Kujawski 0-3 (0-2)
SP Dębołęka - SP Bycz 5-4 (3-2) 

SP Piotrków Kujawski - SP Bycz 2-2 (1-0)  

1.  Szkoła Podstawowa Piotrków Kujawski - 4 pkt. bilans bramkowy 5-2 
2 . Szkoła Podstawowa Dębołęka - 3 pkt. bilans bramkowy 5-7   
3 . Szkoła Podstawowa Bycz - 1 pkt. bilans bramkowy 6-7 

Każda drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom, natomiast nasz zespół wywalczył prawo gry w turnieju  
powiatowym, który odbędzie się 4 października w Radziejowie. Mecze sędziował  Kamil Kawczyński. Szkoła  
Podstawowa  w  Piotrkowie  Kujawskim  wystąpiła  w  następującym  składzie:  Gracjan  Maciejewski,  Łukasz  
Sowiński,  Miłosz  Schmidt(1  gol),  Kacper  Harendziak(1),  Daniel  Kapela(2),  Bartosz  Podolski,  Dominik  
Rosołowski(1), Mateusz Sosnowski. 

Tomasz Jaroński 

„Kryminalni poszukują sprawców usiłowania rozboju”  
Radziejowscy  kryminalni  poszukują  sprawców  usiłowania  rozboju.  Do  zdarzenia 
doszło  16 października  około godziny 13.36 w sklepie  w Dębołęce  gm.  Piotrków 
Kujawski.  Policjanci  ustalili  rysopisy  sprawców  przestępstwa.  Jeden  z  nich  to 
mężczyzna  w  wieku  około  25-35  lat,  wzrostu  ok.  180  cm,  twarz  okrągła,  włosy 
prawdopodobnie jasne. Ubrany był w brązową kurtkę, czarny kaptur na głowie, białe 
buty sportowe z ciemnym nadrukiem na zewnętrznej stronie, z rzepem zasłaniającym 
sznurowadła. Drugi z mężczyzn w nieustalonym wieku, wzrost 180 cm. Ubrany był 
w ciemną  zieloną  kurtkę    z  odstającym wysokim kołnierzem.  Wzdłuż  kurtki  na 
plecach  pionowe  przeszycia,  zwężające  się  ku  dołowi,  na  ramionach  wzdłużne 
przeszycia. Buty ciemne, na głowie naciągnięta kominiarka- czapka z daszkiem. 
Film  z  monitoringu  do  poszukiwanych  sprawców  usiłowania  rozboju  - 
http://www.youtube.com/watch?v=2cJ1_gZVUc0&feature=player_embedded 

Wszystkie  osoby,  które  mogą  pomóc  w  ustaleniu  tożsamości  mężczyzn 
prosimy o kontakt z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie lub 
pod numer telefonu: 54 2318400 lub bezpłatnymi numerami 997 i 112. 

asp. Marcin Krasucki 



„Odnowienie grobów wojennych na Cmentarzu Parafialnym w Piotrkowie Kujawskim”
Gmina Piotrków Kujawski, poza zadaniami własnymi, 
realizuje  zadania  zlecone  z  zakresu  administracji 
rządowej.  Należą  do  nich,  między  innymi,  zadania 
wynikające z porozumienia zawartego w dniu 1 czerwca 
2011  r.  w  sprawie  powierzenia  zadań  dotyczących 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych  pomiędzy 
Wojewodą Kujawsko - Pomorskim, a Miastem i Gminą 
Piotrków  Kujawski  w  sprawie  przejęcia  opieki  nad 
cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi.
W  2011  roku  I  etapem  renowacji  objęto  nagrobek 
żołnierzy  radzieckich.  Całkowity  koszt  tej  inwestycji 
wyniósł  11193,00  zł.  brutto.  Dofinansowanie 
przedsięwzięcia pochodziło ze środków Rady Ochrony 
Pamięci  Walki  i  Męczeństwa  (10933,00  zł.),  ze 
środków  własnych  gmina  przeznaczyła  na  ten  cel 
200,00 zł. Renowacja swym zakresem objęła wymianę 
obramowania  i  wykonanie  dwujęzycznej  tablicy 
memoriałowej.  Prace  wykonywała  firma  „Megalit” 
z Kruszwicy wyłoniona w wyniku zapytania o cenę.
 II  etap  wykonania,  obejmujący  nasadzenia  krzewów 
ozdobnych  oraz  wysypanie  otoczakiem  zbiorowej 
kwatery żołnierzy radzieckich przypadł na 2012 rok. Na 
koszt całkowity 5024,85 zł(brutto), składało się 200,00 
zł  środków  gminy  i  4824,85zł.  dofinansowania 
z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego 
Urzędu  Wojewódzkiego  w  Bydgoszczy.  Wykonawcą 
była firma „ROLPOLEX” z Piotrkowa Kujawskiego.
Drugi grób to mogiła dwóch żołnierzy polskich, poległych w obronie Ojczyzny  w 1939 roku. I etap renowacji 
tej mogiły przypadł na  rok 2011.Wykonała ją firma Megali z Kruszwicy. Wymieniono krzyż , wykonano napis 
oraz orła w koronie z lat 30. Całkowity koszt I etapu to 2300,00 zł., całość tej kwoty pochodziła z budżetu 
Miasta  i Gminy  Piotrków Kujawski. 
Realizowany w 2012 roku II etap kosztował w całości 4750,00 zł, i tym razem środki pochodziły wyłącznie 
z budżetu miasta i gminy. Prace objęły  wykonanie grobowca o  wartości 4000,00 zł. i tego podjęła się  firma 
Usługi Kamieniarskie Handel Export Import Jan Wielgopolan.  Wokół grobowca wykonano opaskę z kostki 
polbruk przez firmę „MARBRUK” z Gradowa koszt wyniósł 750,00 zł..
Gmina planuje dalsze inwestycje związane z realizacją porozumienia, zależeć to będzie jednak od pozyskania 
środków zewnętrznych.

Ryszard Domański

„Dzień Papieski w Piotrkowie Kujawskim”
Dzień  Papieski  w  Piotrkowie  Kujawskim  miał,  jak  co  roku,  uroczysty  charakter.  W  niedzielę 

14 października wieczorem w kościele miało miejsce 
słowno- muzyczne modlitewne czuwanie. Rozpoczął je 
ks.  Łukasz  Sztylka,  który  w  słowie  wstępnym 
nawiązał do tegorocznego hasła: Jan Paweł II - Papież 
Rodziny.  Część  słowną  uroczystości  przygotowała 
wraz z młodzieżą gimnazjalną  Marianna Kucharska 
pełniąca rolę scenarzysty i reżysera całości programu. 
Pomysłowa  narracja,  mini-scenka  z  życia  młodego 
Karola  Wojtyły i  wzruszające  wiersze  naszego 
Papieża eksponowały wartość oraz znaczenie rodziny 
i  przemawiały  do  serc  zgromadzonych  wiernych. 
Oprawa  multimedialna,  którą  zajęli  się   Jędrzej 
i Andrzej Kucharscy, stanowiła znakomitą ilustrację 
bogatych  treści.  Natomiast  organista  -   Cezary 
Siwiński przygotował  część  muzyczną  prezentowaną 



przez scholę , Latorośl i Credo oraz przez chór parafialny, który rozpoczął to niezwykłe czuwanie podniosłą, 
łacińską pieśnią. Szczególny nastrój stwarzało profesjonalne, wspaniałe oświetlenie będące dziełem  Krzysztofa 
Nejmana.
W ten sposób Piotrkowianie złożyli modlitewny hołd umiłowaniem Papieżowi- Polakowi oraz przygotowali się 
duchowo  na  przybycie  do  naszego  kościoła  16  października  Relikwii  Błogosławionego  Ojca  Świętego. 
Program słowno-muzyczny został powtórzony w szkole we wtorek 16 października dla nauczycieli i młodzieży.

Marianna Kucharska 
 

„I Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich” 

30  września  2012  roku  Koło  Gospodyń 
Wiejskich  pod  przewodnictwem   Aliny  Woźniak  - 
działające przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, 
Sportu  i  Rekreacji  w  Piotrkowie  Kujawskim,  wzięło 
udział  w  I  Powiatowym  Turnieju  Kół  Gospodyń 
Wiejskich. 

W turnieju uczestniczyło siedem kół z powiatu 
Radziejowskiego.  Koła  miały  za  zadanie  między 
innymi  prezentacje  sportowego  charakteru  swojej 
gminy oraz wykonanie dowolnej piosenki ludowej. Nie 
zabrakło  również  potraw  regionalnych.  Nasi 
reprezentanci  otrzymali  pamiątkową  statuetkę  oraz 
cenne nagrody rzeczowe.
 MGOKSiR 

 

„Nasadzenia w Gminie Piotrków Kujawski”

W  dniu  31  października  2012  roku  zakończyło  się 
zadanie  pn.  „Wykonanie  nasadzeń  na  terenie  miasta 
i  gminy  Piotrków  Kujawski”  realizowane  przez 
Przedsiębiorstwo  Prod.  Usługowo  –  Handlowe 
„ROLPOLEX”  -  Halina  Nowacka  z  Piotrkowa 
Kujawskiego.  W  wyniku  przeprowadzonych  prac 
zostało nasadzonych w sumie 65 sztuk drzew gatunków 
tj. lipa kulista, lipa drobnolistna, dąb czerwony, sosna 
górska oraz 30 sztuk róż rabatowych. 
Łącznie  koszt  zadania  wyniósł  blisko  15  tysięcy 
złotych. Miasto i Gmina Piotrków Kujawski otrzyma od 
Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 
i  Gospodarki  Wodnej  w  Toruniu  dofinansowanie 
w wysokości 13.499,91 zł. 

Mariusz Pikuła

„Zaopatrzenia mieszkańców w wodę i kanalizację”     

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski realizuje inwestycje, których celem jest poprawa warunków życia i zdrowia 
mieszkańców poprzez dostępność wody wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. W październiku 2012 roku 
zakończono  pierwszy  etap  inwestycji:  „Budowa  sieci  wodociągowej  dla  miejscowości  Bycz,  Trojaczek,  
Stawiska,  Wincentowo,  Teodorowo”.  Zakres  dotyczył  budowy  sieci  wodociągowej  z  przyłączami 
w  miejscowości  Teodorowo  i  miejscowości  Bycz  na  długości  około  3900  m.  Koszt  realizacji  inwestycji  
wyniósł ponad 178 tysięcy złotych.
We wrześniu 2012 roku zrealizowano czwarty etap inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami  
w ulicach: Włocławska, Dworcowa, Kujawska, Wypycha, Władysława Łokietka i Kolejowa oraz kanalizacji  
deszczowej w ulicy Kolejowej  w Piotrkowie Kujawskim”.  Zakres obejmował budowę kanalizacji  sanitarnej 
wraz z przyłączami w ulicy Dworcowej i Kolejowej na długości 332 m oraz kanalizacji deszczowej w ulicy 
Kolejowej na długości 173 m. Koszt realizacji inwestycji wyniósł około 148 tysięcy złotych.

                                         Grzegorz Nejman


